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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian adalah suatu rancangan yang dibuat sebagai acuan 

kegiatan yang akan dilaksanakan (Arikunto, 2006). Penelitian ini merupakan 

penelitian non experimental dengan rancangan penelitian observasional analitik 

melalui kuisioner. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

beberapa faktor-faktor perilaku yang paling berpengaruh terhadap ketepatan 

penggunaan obat di beberapa apotek Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

4.2 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang hendak diteliti, 

dalam hal ini adalah individu-individu responden (Hamidi, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu keseluruhan pasien diabetes mellitus yang membeli atau 

menggunakan obat antidiabetes mellitus dengan resep untuk digunakan sendiri di 

beberapa Apotek di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

 

4.3 Sampel Penelitian 

4.3.1 Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006). Sampel dalam penelitian ini adalah pasien diabetes mellitus yang membeli 

atau menggunakan obat oral antidiabetes mellitus dengan resep untuk digunakan 

sendiri di beberapa Apotek di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang 

memenuhi kriteria inklusi. Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan 

berdasarkan rumus sampel minimal Lameshow : 

 

𝑛 =
𝑍    1−𝛼/2

2  𝑃(1 − 𝑃)

𝑑2
 

𝑛 =
1,962 0,5(1 − 0,5)

0,102
 

n = 96,04 dibulatkan menjadi 100 orang 
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Keterangan: 

 n  =  Besar sampel 

 Z2 1-α/2 =  Derajat kemaknaan (ditetapkan 1,96) 

 P  =  Proporsi (ditetapkan 0,5) 

 d  =  Derajat penyimpangan (ditetapkan 10% atau 0,10) 

 

4.3.2 Kriteria Inklusi 

Kriteria Inklusi adalah kriteria atau ciri - ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap 

anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Arikunto, 2006). 

1. Kriteria inklusi untuk apotek pada penelitian yaitu : 

a. Apotek yang terletak di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

b. Apotek yang sudah diberikan izin untuk melakukan penelitian oleh pemilik 

sarana apotek/apoteker pengelola apotek 

2. Kriteria inklusi untuk responden dalam penelitian ini adalah : 

a. Responden yang membeli dan menggunakan obat diabetes mellitus dengan  

resepdigunakan sendiri  di beberapa apotek kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang 

b. Dapat berkomunikasi dengan lancar 

c. Dapat membaca maupun menulis 

d. Bersedia menjadi responden 

 

4.3.3 Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah sampel yang tidak dapat dimasukkan atau tidak 

layak untuk diteliti (Arikunto, 2006). 

 

1. Kriteria eksklusi untuk apotek dalam penelitian ini adalah : 

a. Apotek yang terletak di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tetapi tidak 

diberikan izin untuk melakukan penelitian oleh pemilik sarana 

apotek/apoteker pengelola apotek. 

2. Kriteria eksklusi untuk responden dalam penelitian ini adalah : 

a. Pasien diabetes mellitus yang tidak bersedia menjadi responden 

b. Tidak dapat membaca maupun menulis 
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4.3.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan cara tertentu (yang secara metodologis 

dibenarkan) yang digunakan untuk menarik (mengambil, memilih) anggota sampel 

dari populasi sehingga diperoleh kerangka sampel dalam ukuran yang telah 

dibenarkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling 

yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga yang menjadi 

anggota sampel adalah mereka yang telah memenuhi pertimbangan tertentu 

(Hamidi, 2010). Teknik nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah accidental sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia yang memenuhi kriterian 

inklusi (Notoatmodjo, 2005). 

 

4.4    Klasifikasi dan Definisi Operasional  

4.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Ketika menunjuk 

pada nilai tertentu suatu variabel hasil penelitian maka terukurlah variabel tersebut 

(Hamidi, 2010). 

 

4.4.1.1 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan suatu variabel penelitian yang tidak 

ketergantungan kepada variabel penelitian lainnya. Variabel independen lazim 

disebut variabel sebab/variabel bebas/variabel mempengaruhi (Budiman, 2011). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor perilaku pasien diabetes mellitus. 

Pada variabel bebas yang diukur dari faktor predisposisi adalah pengetahuan dan 

sikap pasien. Variabel pada faktor pemungkin yang diukur adalah ketersediaan 

sarana dan kemudahan menjangkau lokasi sarana. Dan pada variabel faktor penguat 

diukur tentang sikap dan perilaku petugas kesehatan dalam melayani pasien 

meliputi pemberian informasi terkait obat maupun pelayanan dengan ramah dan 

sopan. 
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4.4.1.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan suatu variabel penelitian yang 

ketergantungan kepada variabel penelitian yang lain. Variabel dependen lazim 

disebut juga sebagai variabel terikat/variabel akibat/variabel dipengaruhi 

(Budiman, 2011). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan 

penggunaan obat diabetes yang dapat dilihat dengan cara tepat pemilihan obat, tepat 

dosis, waspada efek samping, tepat penyimpanan obat, kepatuhan pasien, dan 

ketepatan penyerahan obat. 

 

Tabel IV.l Variabel Penelitian 

Variabel Indikator No. Kuisioner 

(Variabel 

bebas) 

  

  

Faktor Pengetahuan  

Predisposisi a. Tentang obat oral antidiabetes mellitus 1 

 b. Manfaat obat oral antidiabetes mellitus 2 

 c. Aturan pakai obat antidiabetes mellitus 3 

 d. Efek samping obat antidiabetes 

mmellimellitus 

4 

 e. Tempat  penyimpanan   obat  Oral  

 diabetes mellitus 5 
 Sikap  

 1. Aturan minum obat oral antidiabetes 6 dan 9 
 Mellitus  

 2. Kepatuhan    minum    obat    oral       7  dan 8 

 antidiabetes mellitus  

 3. Bila ada efek samping yang tak 10 

 kunjung sembuh  

 

 

 

  

  Lanjutan 

 Faktor Ketersediaan   dan   kemudahan  

Pemungkin mencapai sarana  
 a. Kelengkapan obat di apotek 11 dan 12 

 

 

 

 

b. Kenyamanan sarana/tempat 13 dan 14 

15 

 

 

 

c. Lokasi mudah dijangkau 

Faktor Sikap    dan   perilaku    petugas  

 Penguat Kesehatan 

a. Memberikan    informasi    tentang 

 

16,17,18,19 

 Obat oral antidiabetes mellitus  

 b. Memberikan     pelayanan     yang 20 
 sopan dan ramah  
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(Variabel a. Tepat obat 

  

21  

terikat) b. Tepat aturan pakai 22  

Ketepatan c. Tepat waktu pemakaian 23 dan 24 

Penggunaan  d.   Efek samping obat  

Obat   

 

4.4.2 Definisi Operasional 

Beberapa hal yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab 

pertanyaan ‘What’’. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu 

(Notoatmodjo, 2003). Adapun definisi lain menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang 

diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan 

(mata pelajaran) (Depdiknas, 2008) 

2. Sikap merupakan tanggapan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak 

dari responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan obat oral 

antidiabetes mellitus seperti aturan minum, kepatuhan pasien dalam 

mengkonsumsi obat, serta pencegahan jika timbul efek samping pada pasien. 

3. Ketersediaan dan kemudahan mencapai sarana merupakan hal-hal yang 

dapat berpengaruh terhadap perilaku pasien untuk mendapatkan obat oral 

antidiabetes mellitus dengan mudah seperti kelengkapan obat di apotek, 

kenyamanan tempat/sarana di apotek, serta kemudahan mencapai lokasi apotek. 

4. Sikap dan perilaku petugas kesehatan merupakan tindakan dari petugas 

kesehatan dalam melayani pasien dalam membeli obat oral antidiabetes 

mellitus, mencakup pemberian informasi tentang obat yang dibeli serta 

melayani dengan sopan dan ramah. 

5. Perilaku adalah segala perbuatan tindakan yang dilakukan responden 

mengenai hal – hal yang berkaitan dengan penggunaan obat oral 

antidiabetes mellitus seperti aturan minum, kepatuhan pasien dalam 

mengkonsumsi obat, serta pencegahan jika timbul efek samping pada 

pasien.  
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6. Penggunaan obat yang tepat adalah penggunaan obat oral antidiabetes 

mellitus yang sesuai dengan kebutuhan klinis pasien dalam jumlah dan waktu 

yang  memadai, dan dengan biaya yang paling rendah. 

7. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk 

memperoleh keterangan dari sejumlah responden. 

8. Responden adalah pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dalam 

penelitian. 

9. Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan dimana pasien dapat membeli obat 

secara swamedikasi (pengobatan sendiri) maupun dengan resep dokter. 

 

4.5    Pengumpulan Data 

4.5.1  Kuisioner 

Untuk menghasilkan data yang relevan, sehingga didapatkan hasil yang 

memiliki validitas dan reabilitas tinggi maka digunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpul data. Kuisioner adalah sebuah dokumen yang dibuat dengan tujuan 

untuk melihat informasi informasi yang spesifik dari responden (Thomas and 

Polgar, 2005). 

 Proses pembuatan kusioner yaitu (Thomas and Polgar, 2005) : 

1. peneliti harus benar benar mengerti tentang informasi yang ingin dicari 

2. merancang kuisioner. Peneliti harus membuat daftar rancangan 

informasi yang ingin diperoleh dari responden dan merencanakan 

pertanyaan yang akan diajukan 

3. pilot plant, yaitu melakukan uji coba kuisioner tersebut kepada 

kelompok kecil yang terdiri dari sebagian besar responden. 

4. Menyusun kembali kuisioner setelah pilot plant selesai dilakukan. Hal 

ini penting untuk dilakukan jika dari pilot plant ditemukan adanya 

beberapa pertanyaan yang tidak jelas. 

5. Setelah proses proses diatas selesai, maka dapat dilakukan penyebaran 

kuisioner pada responden 

Sebagaimana metode pengumpulan data yang lain, kuisioner juga memiliki 

kelebihan dan kelemahan (Thomas and Polgar, 2005). 

Kelebihan kuisioner yaitu : 
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1. pada umumnya kuisioner lebih efisien dari pada interview karena 

responden lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan dan tidak 

dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara peneliti dengan 

responden. 

2. Kuisinoer dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah 

besar responden dalam waktu yang relatif singkat. 

3. Data yang dikumpulkan mudah dianalisa karena pertanyaan yang 

diajukan kepada responden adalah sama sehingga mengurangi 

terjadinya bias. 

Kelemahan kuisoner yaitu : 

1. adanya kesalahan interpretasi responden, sehingga jawabannya tidak 

benar 

2. adanya kejenuhan dari responden dalam menjawab karena peneliti tidak 

mengetahui ketepatan dan motivasi responden. 

Hal ini dapat diatasi dengan cara pembuatan kuisioner yang menggunakan 

kalimat yang sesederhana mungkin dan lugas. Dengan demikian diharapkan 

respinden mengerti dengan pertanyaan yang diajukan. 

Bentuk pertanyaan dalam kuisioner dibagi menjadi 2 macam yaitu (potney 

dan watskin, 2000) : 

1. Open Ended (bentuk Pertanyaan terbuka) 

Bentuk pertanyaan ini memberikan kepada responden untuk 

menjawab. Sehingga memeiliki keuntungan jawaban dari responden lebih 

lengkap. Akan tetapi bentuk ini memiliki kelemahan yaitu pertanyaan tidak 

terstruktur sehingga responden kesulitan untuk memahami dan 

menganakisis pertanyaan secara penuh, membutuhkan waktu yang lama 

bagi responden untuk menjawab kuisioner. 

 

2. Closed ended (bentuk pertanyaan tertutup) 

Bentuk pertanyaannya yang demikian mempunyai keuntungan yaitu 

mudah mengarahkan responden, membutuhkan waktu yang relatif lebih 

singkat untuk mengumpulkan jawaban responden dan juga lebih mudah 
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mengelola datanya. Akan tetapi bentuk pertanyaan seperti ini memiliki 

kelemahan yaitu kurang dalamnya jawaban yang diberikan responden. 

Format jawaban kuisioner yang diinginkan dari responden dapat dibagi menjadi 

2 yaitu (portney & Watkins, 2000) : 

1. likert-typeformat, dengan 5-7 item pilihan jawabab, termasuk diantaranya 

pilihan jawaban ragu ragu. Skala likert yang asli memiliki lima format 

jawaban yaitu sangat puas (SP), puas (P), ragu ragu, tidak puas (TP), sangat 

tidak puas (STP). 

2. Forced choice format, dengan 4 pilihan jawaban. Skalanya memiliki empat 

format jawaban yaitu sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat 

tidak puas (STP). Keuntungan dari format ini adalah responden dipaksa 

unruk memberikan respon positif atau negatif. Sedangkan kerugiannya ialah 

responden tidak diperbolehkan untk memberikan jawaban ragu ragu. 

 

4.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang dibagi kepada responden yang datang menebus obat 

ke beberapa apotek di kecamatan Blimbing kota Malang sehingga didapatkan data 

primer. 

Cara pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Data-data pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi. 

2. Meminta kesediaan pasien untuk menjadi sampel penelitian Jika 

pasien setuju menjadi responden dalam penelitian, kemudian 

peneliti menuliskan data pasien.  

3. Data terkait pasien dan pengobatannya (nama, usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, dan pendidikan terakhir)  

4. Pemberian dan pengisian kuisioner untuk diisi oleh responden. 

5. Kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan metode analisa 

yang telah ditetapkan.  
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4.5.3 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi (Arikunto, 2006). Untuk mengetahui apakah kuesioner yang telah 

disusun mampu mengukur apa yang hendak diukur, maka perlu diuji dengan uji 

korelasi antara skor tiap-tiap item dengan skor total kuesioner. 

Instrumen dikatakan valid apabila nilai   𝑟 hitung >𝑟  tabel α 5%. Uji 

validitas menggunakan tehnik KorelasiPearson Product Moment dengan rumus 

korelasi Product Moment sebagai berikut (Arikunto,2006) : 

 

 Keterangan:  

 N : jumlah responden 

𝑟  xy  : koefisien korelasi product moment 

𝑥  : skor pertanyaan 

𝓎 : skor total 

xy : skor pertanyaan dikalikan skor total 

Dari analisis rumus di atas, dapat diketahui jika : 

a) Bila 𝑟  xy  hitung > r tabel maka kuisioner valid 

b) Bila 𝑟  xy  hitung < r tabel maka kuisioner tersebut tidak  valid 

Apabila dalam perhitungan kusioner dikatakan tidak valid maka 

pertanyaan tersebut harus diperbaiki atau dihilangkan (Arikunto, 2006). Suatu 

kuisioner atau pertanyaan dapat dikatakan valid jika nilai nilai r hitung > r tabel 

dengan α 5%. 

 

4.5.4 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah proses ketepatan (konsisten) dari suatu instrumen. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan 

sebuah instrumen yang handal, konsistensi, dan stabil, sehingga jika digunakan 

berkali-kali dapat menghasilkan data yang sama (Puteri, 2013). 
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Instrumen dapat dinyatakan reliabel apabila nilai α > 0,60 atau sama dengan 

1 (Sugiyono, 2011). Dalam melakukan uji reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan tingkat reliabel dengan metode Cronbach’s alpha, dengan rumus : 

𝑟 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −  

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan : 

 r = reliabilitas instrument 

 k = banyaknya item yang ditanyakan 

 ∑𝜎𝑖
2 = jumlah varians skor item 

 𝜎𝑡
2  = varians total 

Dari rumus di atas, dasar pengambilan kesimpulannya adalah : 

 Bila r alpha >  r table, maka instrumen dinyatakan reliabel. 

 Bila r alpha <  r table, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. 

 

Tabel IV.3 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,0 – 0, 20 Kurang Reliabel 

> 0,20 – 0,40 Agak Reliabel 

> 0,40 – 0,60 Cukup Reliabel 

> 0,60 – 0,80 Reliabel 

> 0,080 – 1,00 Sangat Reliabel 

Sumber : Sujianto, 2007 

 

4.6 Pengolahan Data 

Adapun proses  pengolahan data melalui  tahap-tahap  sebagai  berikut 

(Notoatmodjo, 2012): 

(1) Editing 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan ulang pada kuesioner yang telah diisi 

oleh responden termasuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan tulisan. Jika 

terdapat kuesioner yang belum terisi lengkap atau tidak sesuai maka responden 

dipersilahkan kembali untuk mengisi kuesioner tersebut. 
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(2) Coding 

Setela semua kuesioner diedit, maka selanjutnya dilakukan coding, yakni 

merubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. 

(3) Memasukkan Data (Data Entry) atau Processing 

Data, yaitu jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang dalam 

bentuk kode dimasukkan, dalam program atau software komputer. 

(4) Scoring 

Setelah kuesioner terkumpul dilakukan pengolahan data dengan pemberian 

skor. 

a. Penilaian tingkat pengetahuan 

Setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar diberi skor 1 dan jika     

jawaban salah diberi skor 0, kemudian dimasukkan ke dalam rumus : 

 

𝑃 =  
𝐹

𝑛
𝑥 100% 

  Keterangan : 

 P : Nilai persentase 

 F : Jawaban benar 

 n : Jumlah soal Dengan Kategori : 

  Baik (75% dari total skor) 

 Sedang ( 40-75% dari total skor) 

 Kurang (<40% dari total skor) 

 

b. Penilaian sikap dan perilaku 

Untuk mengukur sikap dan perilaku dapat digunakan skala Lickert. 

Dalam skala Lickert biasanya disediakan empat alternatif jaawaban 

yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat 

tidak setuju). Skor tiap item jawaban dapat diberikan sebagai berikut : 

SS = 4, S = 3, TS = 2, STS = 1. Setelah diberi skor pada masing-masing 

item pertanyaan yang dijawab maka jumlah nilai dimasukkan dalam 

skala likert: 
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T=50+10 (
𝑋−�̅�

𝑆
) 

  Keterangan: 

X  =  Skor responden pada skala sikap yang hendak diubah 

menjadi skor T 

X̅  =   Mean skor kelompok 

S =   Standar deviasi kelompok  

 Untuk mengetahui sikap responden relatif positif biJa nilai T > mean T, 

sedangkan sikap relatif negatif bila T < mean T. 

  

4.7     Analisis Data 

Setelah data diolah maka data akan dianalisa dengan metode analisis 

bivariat dan analisis multivariat dengan bantuan program Statistical Product for 

Service Solution (SPSS) versi 17 for windows. 

(1) Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis antara dua variabel. Analisis bivariat 

dilakukan dengan cara tabulasi silang dengan menggunakan uji chi-square untuk 

melihat kemaknaan hubungan secara statistik antara variabel dengan lebih jelas. 

Digunakan uji chi-square karena semua semua analisis bivariat yang dilakukan 

termasuk ke dalam analisis komparatif kategorik tidak berpasangan. 

 

(2) Analisis Multivariat 

Analisis multivariat bertujuan untuk menganalisa hubungan antara beberapa 

variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam analisis multivariat ini 

menggunakan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara beberapa variabel bebas yang variabel terikatnya 

adalah variabel kategorik dikotom (Dahlan, 2013). Derajat kemaknaan yang dipakai 

adalah nilai p = 0,05. Hal - hal yang dapat diperoleh dari analisis multivariat adalah 

(Dahlan, 2013): 

(1) Variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat diketahui dari nilai 

p masing-masing variabel. 
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(2) Urutan kekuatan hubungan dari variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap variabel terikat pada regresi logistik diketahui dri besarnya nilai OR (Odds 

Ratio). 

  

4.8     Etika Penelitian 

Penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek yang tidak boleh 

bertentangan dengan etika. Tujuan penelitian harus etis, dalam meneliti perlu 

mengajukan permohonan izin kepada apotek yang akan menjadi tempat penelitian 

dengan membawa surat pengantar dari kampus. Setelah pihak apotek menyetujui, 

maka dapat dilakukan observasi dengan meminta persetujuan responden yang 

membeli obat di beberapa apotek Kecamatan Lowokwaru tersebut. 

 

(1) Informed Concent (Persetujuan responden) 

Sebelum dilakukan pengambilan data penelitian, calon responden harus 

diberi penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Apabila 

calon responden bersedia untuk diteliti maka responden harus menandatangani 

lembar persetujuan dan jika tidak bersedia untuk diteliti, maka tidak boleh 

memaksakannya. 

 

(2) Anonymity (Tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden maka tidak mencantumkan 

nama responden pada lembar pengumpulan data, cukup menuliskan kode-kode saja. 

 

(3) Confidentiality (Kerahasiaan) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan 

informasinya hanya akan digunakan untuk kepentingan studi. 

 


